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Ημέρα τής Αυστραλίας, 
ή Ημέρα Εισβολής;
Ό

πως η πλειοψηφία των με-
ταναστών, νιώθω πραγματι-
κά υπερήφανος σαν πολίτης 
τής Αυστραλίας και ευτυχής 

που την επέλεξα σαν δεύτερη πα-
τρίδα μου. Είμαι υπερήφανος για τα 
μεγάλα επιτεύγματα αυτής τής χώρας 
με την ολιγόχρονη ιστορία, είμαι 
υπερήφανος για τους Αυστραλούς 
που διαπρέπουν σε όλο τον κόσμο, 
είμαι υπερήφανος για τους Ελληνες 
συμπατριώτες μου, αλλά και για την 
ομογένεια με τα επιτεύγματά της.
Ασφαλώς, δεν διαμαρτύρομαι για 
την «εισβολή» των Αγγλων εποικι-
στών στην Αυστραλία στις 26 Ια-
νουαρίου 1788. Αφενός γιατί δεν 
μπορούμε να γυρίσουμε πίσω την 
Ιστορία ύστερα από 233 χρόνια και 
αφετέρου γιατί είναι πρακτικά αδύ-
νατο να εγκαταλείψουμε τη χώρα 25 
εκατομμύρια ψυχές για να την πα-
ραδώσουμε σε μερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες Αυτόχθονες.
Ενώ, όμως, συμφωνώ ή μάλλον 
συγχωρώ την εισβολή,  ούτε συμ-
φωνώ, ούτε θα συγχωρήσω ποτέ τα 
εγκλήματα των Αγγλων εποικιστών 
εναντίον των αυτοχθόνων που ζούν 
περισσότερα από 60 χιλιάδες χρό-
νια σ’ αυτή τη γη.
Οι εποικιστές δεν έφεραν πολιτισμό 

σε μια «απολίτιστη» χώρα, εκτός βέ-
βαια αν θεωρούμε «πολιτισμό» την 
γενοκτονία των Αυτοχθόνων, τα 
βασανιστήρια που υπέφεραν σαν 
δούλοι, την διάλυση των οικογενει-
ών τους, την απαγωγή των παιδιών 
τους και άλλα εγκλήματα κατά τής 
ανθρωπότητας.
Ελληνικός πολιτισμός δεν είναι 
μόνο ο Παρθενώνας, είναι και οι 
φιλόσοφοι, είναι και οι επιστήμο-
νες, ο Ιπποκράτης και ο Πυθαγόρας, 
είναι οι τραγωδοί και όλοι οι άλλοι 
φωτισμένοι πρόγονοί μας. Αρα, 
«πολιτισμένοι» δεν ήταν οι πρώτοι 
έποικοι επειδή έκτισαν παλάτια για 
τους προύχοντες και φυλακές για 
τους κατάδικους.
Ισως επειδή δεν είμαι από αυτούς 
που επειδή ζουν καλά σήμερα υπο-
στηρίζουν φανατικά τους εποικι-
στές, θεωρώ έλλειψη ευαισθησίας 
να γιορτάζεται με πανηγύρια η 26η 
Ιανουαρίου σαν Ημέρα τής Αυστρα-
λίας τα τελευταία 61 χρόνια.
Γι’ αυτό, άλλωστε, κάθε χρόνο γί-
νονται πιο έντονες οι διαμαρτυρίες 
και αυξάνεται το πλήθος των διαδη-
λωτών σε ολόκληρη την Αυστραλία 
εναντίον τής Ημέρας τής Αυστραλί-
ας, δημιουργώντας έναν αδικαιολό-
γητο εθνικό διχασμό που θα γίνεται 

πιο επικίνδυνος με το πέρασμα τού 
χρόνου.
Είναι ένα πρόβλημα που θα πρέπει 
να λύσουμε το γρηγορότερο και η 
λύση θα βρεθεί μόνο με έναν συμβι-
βασμό, μεταφέροντας την Ημέρα τής 
Αυστραλίας στην 1η  Ιανουαρίου. 
Δεν το λέω επειδή μ’ αρέσει ιδιαίτε-
ρα η ημέρα αυτή, αλλά γιατί στην 1η  
Ιανουαρίου 1901 ιδρύθηκε η Ομο-
σπονδία των έξι Πολιτειών και 10 
Περιφερειών τής Αυστραλίας. 
Είναι μια ιστορική ημερομηνία που 
πραγματικά θα πρέπει  να πανη-
γυρίζουμε για την ίδρυση τού σύγ-
χρονου ελεύθερου κράτους με το 
δημοκρατικό καθεστώς που ζούμε 
σήμερα. Για εμένα, τουλάχιστον, 
είναι μια ημέρα πιο σημαντική και 
από την Anzac Day που είναι φορ-
τισμένη συναισθηματικά επειδή τι-
μούμε τους ήρωες που θυσιάστηκαν 
για την Αυστραλία και την Ελευθε-
ρία.
Οι Αυτόχθονες έχουν κάθε δικαίω-
μα να θεωρούν την 26η Ιανουαρίου 
ημέρα Εισβολής, ημέρα πένθους για 
τα θύματα τής θηριωδίας των εποί-
κων και εμείς οφείλουμε να σεβα-
στούμε τον πόνο τους.
Πιο σημαντικό, όμως, από τις γιορ-
τές, τα πανηγύρια και τις ημερομη-

νίες σήμερα, είναι να διορθώσουμε 
τα λάθη τού χθες με μια ακόμη με-
γάλη προσπάθεια για να ενσωματώ-
σουμε τους Αυτόχθονες στην κοινω-
νία μας. 
Δεν υποτιμώ καθόλου την πρόοδο 
που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, 
αλλά έχουμε πολλή δουλειά ακόμη 
για να επουλωθούν οι πληγές που 
προκάλεσαν οι έποικοι στο σώμα 
τού εθνους των Αυτοχθόνων.
Οι αυτοκτονίες νεαρών Αυτοχθό-
νων κρατούμενων σε φυλακές θα 
πρέπει να σταματήσουν, ο εθισμός 
τους στα οινοπνευματώδη ποτά και 
ναρκωτικά, η ενδοοικογενειακή βία, 
η Παιδεία και Υγεία είναι μεγάλα 
κοινωνικά προβλήματά τους και θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν δραστι-
κά τα αίτια που τα προκαλούν.
Οι Αυτόχθονες δεν είναι ανεπίδε-
κτοι μαθήσεως, ούτε γεννιούνται 
εγκληματίες όπως ισχυρίζονται οι 
ρατσιστές, γιατί όποτε τους δίνεται η 
ευκαιρία διαπρέπουν και όχι μόνο 
στον αθλητισμό.
Πολλοί θα πουν ότι οι Αυτόχθονες 
δεν δικαιούνται ιδιαίτερη μεταχεί-
ριση και εγώ λέω ότι εμείς είμαστε 
υποχρεωμένοι να εξοφλήσουμε το 
καθυστερημένο χρέος μας απέναντί 
τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ο πρωθυπουργός και
η Dr Miriam-Rose 

Παρακολούθησα την απονομή των βραβείων για 
τους Αυστραλούς τής Χρονιάς, όπου τον τίτλο τής 
Ηλικιωμένης παρέλαβε η Αυτόχθων ακτιβίστρια, 
εκπαιδευτικός και καλλιτέχνις Dr Miriam-Rose 
Ungunmerr Baumann AM.
Μια πανέξυπνη γυναίκα, μορφωμένη και με λεπτό 
χιούμορ, αλλά με κινητικά προβλήματα δυσκολευό-
ταν να ανέβει δυο σκαλιά για να φτάσει στο μικρό-
φωνο, οπότε έσπευσε ο πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρ-
ρισον, για να την βοηθήσει.
Στην ομιλία της, αυτή η σπουδαία γυναίκα άσκησε 
ευγενικά και πολιτισμένα κριτική για την αντιμετώπι-
ση των Αυτοχθόνων και καταχειροκροτήθηκε από το 
ακροατήριο και… εμένα.
Αλλά, όταν έπρεπε να κατέβει τα σκαλιά, με ένα πο-
νηρό χαμόγελο είπε στο μικρόφωνο: «Κύριε πρωθυ-
πουργέ χρειάζομαι τη βοήθειά σας!».
Ο κ. Μόρρισον έσπευσε πάλι γελώντας να τη βοη-
θήσει να κατέβει τα σκαλιά, αλλά εγώ έχω την εντύ-
πωση πως η πονηρούλα ηλικιωμένη ακτιβίστρια δεν 
εννοούσε μόνο τα σκαλιά όταν ζήτησε από τον πρω-
θυπουργό να την βοηθήσει. Μάλλον για τους καταπι-

εσμένους Αυτόχθονες συμπατριώτες της μιλούσε…  

Θ’ αργήσουμε να δούμε 
Εργατικό πρωθυπουργό

Με όλη την καλή θέληση και συμπάθειά μου για το 
Εργατικό Κόμμα, με πόνο καρδίας προβλέπω ότι θ’ 
αργήσουμε  να δούμε Εργατικό πρωθυπουργό. Του-
λάχιστον με τη σημερινή ηγεσία τού κόμματος, οι 
Εργατικοί βολοδέρνουν στην αντιπολίτευση, χωρίς 
πυξίδα για να βρουν τον δρόμο τους.
Το Εργατικό Κόμμα χρειάζεται επειγόντως νέο αίμα 
στην ηγεσία και δεν πιστεύω ότι η μετάγγιση θα είναι 
δύσκολη αν χρησιμοποιηθούν οι ταλαντούχοι βου-
λευτές και γερουσιαστές που υπάρχουν.
Αν ο κ. Μόρρισον κηρύξει αύριο εκλογές θα τις κερ-
δίσει εύκολα, ενώ μόνο μια νέα ηγεσία στο Εργατικό 
Κόμμα θα τού κάνει δύσκολη τη ζωή αν τις καθυστε-
ρήσει.

Σοφά λόγια
«Αν έτι μίαν μάχην Ρωμαίους νικήσωμεν, απολού-
μεθα παντελώς.» – Αν νικήσουμε σε ακόμη μια μάχη 
τους Ρωμαίους, χαθήκαμε. - Πύρρος, 312-272 π.Χ., 

Βασιλιάς της Ηπείρου, (δήλωση του μετά τις πύρρει-
ες νίκες του στη Ηράκλεια και στο Άσκουλουμ το 279 
π.Χ. [από τον Πλούταρχο]).

Ανάγωγα
Εγραψε ο Τάσος Παππάς στην Εφημερίδα των Συ-
ντακτών:
“Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυ-
νάμεων της Ισπανίας, πτέραρχος Μιγκέλ Ανχελ Βι-
γιαρόγια, υπέβαλε την παραίτησή του, αφού κατη-
γορήθηκε ότι εμβολιάστηκε «κατ’ εξαίρεση» για την 
Covid-19. «Με σκοπό τη διαφύλαξη της εικόνας των 
Ενόπλων Δυνάμεων, ο στρατηγός Βιγιαρόγια υπέ-
βαλε σήμερα την παραίτησή του στην υπουργό Αμυ-
νας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 
Γενικό Επιτελείο. Συμβαίνουν στην Ισπανία. Για το 
πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης η λέξη «παραί-
τηση» είναι άγνωστη. Αντιθέτως, γνωρίζει άριστα και 
επικαλείται συνεχώς τη λέξη «σκευωρία».”

Καλόο!
Τι λέει ένας σκύλος όταν βλέπει έναν μαέστρο να δι-
ευθύνει μια ορχήστρα;
Θα πετάξεις επιτέλους τη βέργα ρε βλάκα;

Γράφει και επιμελείται ο Γιώργος Χατζηβασίλης

ΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ... ΜΗ


